
UCHWAŁA NR XXIII/ 147  / 2020  
RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Dla Gminy Rejowiec Fabryczny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
2020 poz. 713 z późn.zm.), art. 41 ust. 1-2 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019, poz, 2277 z późn. zm), art. 10 ust. 1-3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2020 poz. 2050) Rada Gminy Rejowiec 
Fabryczny uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny przedstawi Radzie Gminy Rejowiec Fabryczny roczne sprawozdanie 
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021, w terminie do 31 marca 2022r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Mirosław Maziarz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/ 147 / 2020 

Rady Gminy Rejowiec Fabryczny 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Rejowiec Fabryczny 

I.  Wprowadzenie 

We współczesnym świecie zjawisko uzależnienia od różnych substancji:  alkoholu, narkotyków oraz 
papierosów, coraz bardziej się rozszerza. Jest to bardzo niebezpieczne, gdyż po środki uzależniające sięga 
oprócz ludzi dorosłych, coraz  więcej dzieci i młodzieży. Skutki sięgania po substancje chemiczne oraz 
nikotynę są bardzo rozległe, bowiem dotyczą wielu sfer życia człowieka: sfery intelektualnej, emocjonalnej, 
społecznej oraz fizycznej. Co więcej mają one wymiar negatywny. Skutki o charakterze negatywnym widoczne 
są bowiem zarówno w sferze intelektualnej (umysłowej), emocjonalnej jak i fizycznej. Leczenie z uzależnienia 
zaś to proces skomplikowany oraz długotrwały. Szczególnie zagrożeni są  ludzie młodzi, gdyż proces ich 
leczenia przebiega wolniej i jest znacznie trudniejszy, aniżeli osób dorosłych; ponad to konsekwencje w tak 
młodym wieku są o wiele gorsze aniżeli w wieku dorosłym. Słowo uzależnienie oznacza bardzo silne 
pragnienie zażycia jakiejś substancji. Obecnie wyróżnia się trzy typu uzależnień. Uzależnienia fizjologiczne, 
psychiczne oraz  społeczne. Uzależnienie fizjologiczne ma charakter fizyczny i wiąże się z tym, iż nie zażycie 
jakieś substancji na przykład alkoholu czy narkotyku powoduje szereg reakcji fizycznych jak na przykład 
drgawki. Człowiek uzależniony od czegoś fizycznie odczuwa stałą potrzebę zażycia danego środka. Co więcej, 
w momencie odstawienia środka odurzającego lub zaprzestaniu wykonywania określonych czynności pojawia 
się zespół abstynencyjny. Człowiek uzależniony od czegoś fizycznie nie potrafi normalnie funkcjonować, jeżeli 
nie zażyje tej substancji. Uzależnienie psychiczne polega na psychicznym uzależnieniu się od jakiejś substancji 
i zwykle wiąże się z uzależnieniem fizjologicznym.  Wiąże się z silną i bardzo trudną do opanowania potrzebą 
zażywania określonych substancji. Natomiast uzależnienie społeczne jest związane z panowaniem określonego 
zwyczaju, mody do zażywania jakiś środków. Najczęściej "moda" taka panuje w określonych subkulturach 
młodzieżowych. Niebezpieczeństwo uzależnień wiąże się obecnie z tym , że dotykają one dzieci oraz 
młodzieży. Istotnym czynnikiem uzależnienia społecznego jest czynnik środowiskowy, presja grupy, chęć 
przypodobania się.  Młodzież sięga po środki uzależniające, gdyż chce być akceptowana przez innych 
rówieśników i chce przynależeć do danej grupy. Często tez osoby takie nie maja oparcia w rodzinie. 
Najczęściej wykorzystuje się różnego rodzaju substancje chemiczne, a więc naturalne oraz syntetyczne 
substancje, które zwykle bywają szkodliwe dla ludzkiego organizmu i psychiki. Wyróżnia się przy tym dwa 
typy środków: środki odurzające oraz środki uzależniające. Środki odurzające w konsekwencji powodują stan 
odurzenia, mają one negatywny wpływ na organizm człowieka oraz na zdrowie psychiczne jednostki. Te środki 
częściej wywołują uzależnienie psychiczne. 

 Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem samorządy gmin realizują zadania w obszarze profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych a także przeciwdziałania narkomanii oraz zwalczania zdrowotnych 
następstw używania wyrobów tytoniowych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021 stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 
społecznych i osobistych wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz papierosów. 

II.  Podstawy prawne Programu 

Ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2019, poz. 2277 z późn. zm.). 

2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. z poźn. zm. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 2050) 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 218 z późn. zm.) 
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III.  Zadania nałożone na gminy 

W zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131.1 i 15 ustawy 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.  

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

W zakresie przeciwdziałania narkomanii 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem. 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz działań na rzecz 
dożywiania dzieci, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego. 

W zakresie zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych 

1. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych. 

2. Upowszechnianie, wdrażanie, udoskonalanie i poszerzanie oferty programów profilaktyki uniwersalnej, 
wskazującej i selektywnej, zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych 
i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne 
czynniki ryzyka palenia wyrobów tytoniowych i innych zachowań ryzykownych, czynniki chroniące 
i wspierające prawidłowy rozwój. 

3. Upowszechnienie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania wyrobów tytoniowych 
i wyrobów powiązanych, w tym realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych. 

IV.  Odbiorcy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 

1. Mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny – wszyscy (adresaci profilaktyki uniwersalnej). 

2. Dzieci i młodzież szkolna z gminnych placówek oświatowych oraz ich rodzice (adresaci profilaktyki 
uniwersalnej i selektywnej). 

3. Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, członkowie ich rodzin oraz osoby z kręgów 
szczególnie narażonych na rozwój problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (adresaci 
profilaktyki selektywnej i wskazującej). 

4. Rodziny objęte działaniami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 
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V.  Realizatorzy odpowiedzialni za wykonanie polityki państwa wobec profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w tym podmioty lokalne współpracujące przy realizacji określonych w pkt. 
XI. 

1. Na szczeblu centralnym – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie 
i Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Na szczeblu wojewódzkim – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – Oddział ds. 
Uzależnień. 

3. Na szczeblu gminnym – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu 
Fabrycznym. 

VI.  Podmioty współpracujące z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy 
realizacji zadań wynikających z niniejszego Programu 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny 

2. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Rejowiec Fabryczny 

3. Klub Abstynenta KROKUS w Rejowcu Fabrycznym 

4. Gminne i Niepubliczne Placówki Oświatowe 

5. Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie 

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lisznie 

7. Policja – Komenda Miejska Policji w Chełmie oraz Komisariat Policji w Rejowcu Fabrycznym 

8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

9. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

10. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie 

11. Gminne i szkolne kluby sportowe 

12. Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie 

13. Kościoły i związki wyznaniowe 

14. Koła Gospodyń Wiejskich 

15. Inne stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo profilaktyką uzależnień, 
przeciwdziałaniem patologiom społecznym lub ochroną zdrowia 

VII.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – skład, zasady funkcjonowanie 
i zadania 

W celu realizacji programu Wójt Gminy powołuje Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. uzależnień. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy 
Rejowiec Fabryczny. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą 
przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny, Gminnego Ośrodka Kultury 
w Pawłowie, Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym oraz pracownik Urzędu Gminy Rejowcu 
Fabrycznym. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz odpowiednie przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz zjawiska przemocy w rodzinie. 

Zgodnie z regulaminem pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do zadań jej 
członków należą w szczególności: 

1. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii pomocy prawnej 
i psychoaktywnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego poprzez skierowanie wniosku 
do Sądu. 
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

4. Inicjowanie i podejmowanie współpracy z podmiotami wymienionymi w punktach V i VI – niniejszego 
programu. 

5. Opiniowanie wniosków o wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w drodze 
postanowienia). 

6. Przeprowadzenie kontroli sklepów i lokali gastronomicznych w zakresie przestrzegania napojów 
alkoholowych, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny. 

VIII.  Punkt konsultacyjny 

Przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Punkt Konsultacyjny, którego 
celem jest: 

1. Świadczenie pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym i zagrożonym, uzależnieniami oraz ich 
rodzinom, szczególnie w sytuacjach zagrożenia przemocą w rodzinie, głównie poprzez konsultacje, udzielanie 
porad. 

2. Dostarczanie kompleksowej i aktualnej informacji odnośnie możliwości rozwiązywania problemów 
związanych z uzależnieniem, możliwości wyboru placówki i oferty terapeutycznej. 

3. Zwiększanie dostępności oferty edukacyjnej i rehabilitacyjnej w zakresie problemów związanych 
z uzależnieniem i współuzależnieniem . 

4. Promowanie właściwych zachowań i postaw związanych z używaniem alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych, popularyzowanie zdrowego stylu życia. 

W gminnym Punkcie Konsultacyjnym zatrudniony jest specjalista psychoterapii uzależnień, udzielający 
specjalistycznych porad w ww. zakresie. 

IX.  Problemy lokalne 

1. Szkody zdrowotne i społeczne wynikające z uzależnienia od alkoholu oraz ze spożywania alkoholu 
w sposób ryzykowny i szkodliwy. 

2. Łatwa dostępność alkoholu i nieprzestrzeganie warunków sprzedaży alkoholu. 

3. Nasilające się zjawisko stosowania środków psychoaktywnych. 

4. Problem nikotynizmu. 

5. Zaburzenia życia rodzinnego. 

6. Obniżający się wiek inicjacji alkoholowej. 

7. Narastające zjawisko przemocy domowej. 

8. Bierność zawodowa i społeczna osób z problemem alkoholowym. 

9. Konflikty z prawem i wykroczenia w ruchu drogowym. 

X.  Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałanie Narkomanii 

Celem głównego Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i ekonomicznych oraz zaburzeń życia 
rodzinnego wynikających z nadużywania alkoholu, używania środków psychoaktywnych i używania wyrobów 
tytoniowych oraz podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe, 
ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, a także jako działania wpierające poprawę poczucia 
bezpieczeństwa publicznego oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 

XI.  Podstawowe obszary działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

1. Rodzina z problemem alkoholowym. 

2. Zjawisko narkomanii. 
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3. Profilaktyka antynikotynowa 

4. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. 

5. Przemoc domowa. 

6. Nietrzeźwość publiczna. 

7. Profilaktyka szkolna. 

8. Sprzedaż napojów alkoholowych. 

9. Profilaktyka w środowisku lokalnym. 

XII.  Szczegółowe kierunki działań o charakterze lokalnym i sposób realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Rodzina 
z problemem alkoholowym 

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych 
i ich rodzin, w tym zakup materiałów informacyjnych oraz finansowanie zatrudnienia specjalisty psychoterapii 
uzależnień. 

2. Motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia terapii w placówkach leczenia 
uzależnienia oraz kierowanie do leczenia specjalistycznego. 

3. Tworzenie oferty pomocy dla osób z terenu gminy pijących problemowo, w tym wspieranie aktywizacji 
zawodowej i społecznej tych osób. 

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 

4. Dofinansowanie szkoleń do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora 
terapii uzależnień dla osób współpracujących z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
w tym nauczyciele i pedagodzy szkolni, opiekunowie świetlic szkolnych. 

5. Podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez organizację 
i finansowanie szkoleń dla przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz ochrony rodzin przed 
przemocą (członkowie Gminnej Komisji RPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciela oświaty i służby 
zdrowia) oraz organizację spotkań i narad roboczych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. 

6. Zwiększenie kompetencji oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób działających w obszarze 
profilaktyki uzależnienia od alkoholu (członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, asystent rodziny). 

7. Udział w ogólnopolskich akcjach informacyjnych oraz prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych 
związanych z profilaktyką problemów alkoholowych. 

8. Monitorowanie skali problemów alkoholowych i zjawiska przemocy domowej w środowisku wiejskim 
przez realizację sondaży i opracowywanie lokalnej diagnozy 

9. Edukacja przedstawicieli lokalnych władz – radnych i sołtysów celem uświadomienia skali problemów 
alkoholowych w środowisku wiejskim przez szkolenie, udział w realizowanych w ramach programu 
przedsięwzięciach, zakup materiałów edukacyjnych. 

Przemoc domowa  

10. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową, w tym wspieranie 
i finansowanie działalności gminnego punktu konsultacyjnego, opracowywanie i upowszechnianie materiałów 
informacyjnych w zakresie zjawiska przemocy domowej. 

11. Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, sposobów 
reagowania na przemoc i możliwości uzyskania pomocy, w tym prowadzenie lokalnych akcji informacyjnych 
i udział w ogólnopolskich kampaniach promujących życie bez przemocy, organizacja i finansowanie 
warsztatów w temacie zjawiska przemocy domowej na świetlicach wiejskich i w Gminnym Ośrodku Kultury 
oraz prowadzenie lokalnej diagnozy problemu. 

12. Współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie wymiany informacji oraz 
podejmowania wspólnych działań na rzecz edukacji publicznej 
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Przeciwdziałanie narkomanii  

13. Wzmacnianie postaw społecznych sprzyjających ograniczeniu używaniu narkotyków, w tym 
podnoszenie poziomu wiedzy społeczności wiejskiej na temat zjawiska narkomanii (między innymi poprzez 
realizację lokalnych akcji edukacyjno-informacyjnych propagujących postawy abstynenckie wśród 
mieszkańców gminy oraz informujących o szkodliwości używania narkotyków, zakup i rozpowszechnianie 
materiałów informacyjno-edukacyjnych, opracowywanie i realizacja własnych projektów (ulotek, plakatów) 
w ww. zakresie. 

14. Systematyczna, aktywna współpraca z gminnymi szkołami w zakresie realizacji akcji edukacyjnej, 
obejmującej formy działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży starszych klas szkół 
podstawowych (między innymi poprzez informowanie o zjawisku narkomanii i jej skutkach, realizację zajęć 
profilaktycznych i edukacyjnych (warsztaty, konkursy, pogadanki) oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
promowanie zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży). 

15. Stała, aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się statutowo 
przeciwdziałaniem narkomanii (m.in. poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego, wymianę 
informacji, udział w organizowanych kampaniach i koncertach profilaktycznych). 

16. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie 
i uzależnionych od narkotyków (m.in. poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców gminy, 
w tym nawiązanie współpracy ze specjalistą terapii uzależnień, prowadzenie stałego systemu informacji 
w temacie lecznictwa odwykowego – upowszechnienie informacji na temat placówek i programów dla osób 
uzależnionych oraz tworzenie lokalnej bazy tych placówek oraz inicjowanie, wspieranie i finansowanie 
realizacji programów profilaktycznych w środowisku lokalnym np. podczas spotkań mieszkańców gminy 
w świetlicach wiejskich lub Gminnym Ośrodku Kultury). 

Nietrzeźwość publiczna 

17. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach i związanego z tym 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez działalność edukacyjną, realizację kampanii społecznych oraz 
współpracę z Policją i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie. 

Nikotynizm 

18. Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych i profilaktycznych poprzez prowadzenie akcji 
informacyjnej na terenie gminy, realizacja programów profilaktycznych w szkołach, upowszechnianie 
informacji o zagrożeniach wynikających z używania wyrobów tytoniowych. 

Profilaktyka szkolna i profilaktyka w środowisku lokalnym 

19. Finansowanie zadań realizowanych przez świetlice szkolne, w tym realizację zajęć 
socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka i dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym. 

20. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych będących integralnym elementem programu 
profilaktycznego oraz prowadzenie działalności promującej zdrowy styl życia. 

21. Wspieranie działań o charakterze pracy podwórkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

22. Organizacja i finansowanie półkolonii profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy. 

23. Realizacja na terenie szkół, świetlic wiejskich, bibliotek i ośrodka kultury programów profilaktycznych, 
warsztatów i prelekcji dla dzieci i młodzieży, a także organizacja i finansowanie realizacji szkolnych 
konkursów wiedzy i konkursów plastycznych. 

24. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego 
stylu życia, kierowanych do osób, seniorów. 

Sprzedaż napojów alkoholowych 

25. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do właścicieli punktów sprzedaży alkoholu 
i sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu 
ograniczenie dostępności alkoholu. 

Pozostałe zadania 
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26. Aktywna współpraca z lokalnymi mediami w zakresie popularyzacji tematyki związanej z problemami 
alkoholowymi oraz prezentowanie gminnych działań profilaktycznych. 

27. Wspieranie działalności Klubu Abstynenta „KROKUS” w Rejowcu Fabrycznym poprzez 
dofinansowanie działalności statutowej stowarzyszenia i realizację wspólnych przedsięwzięć. 

28. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami działających w obszarze rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przemocy domowej, w tym finansowanie realizowanych na terenie gminy zadań oraz zakup 
materiałów informacyjnych. 

29. Popularyzacja Gminnej Komisji RPA i promocja jej działań poprzez prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania przemocy. 

XIII.  Postanowienie końcowe 

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. 

2. Celem realizacji zadań z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu 
narkomanii Wójt powołuje Pełnomocnika Wójta ds. Uzależnień. 

3. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z pkt. XII Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zapewnione są w budżecie 
gminy w ramach opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

4. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z pkt. XII Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii mogą być również 
pozyskiwane w ramach środków zewnętrznych. 

5. Szczegółowy plan wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2021 stanowi załącznik – NR 2 DO Uchwały Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2020r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych            
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Rejowiec Fabryczny opracowany został zgodnie z treścią Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2021r. publikowanymi corocznie przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/ 147 / 2020 

Rady Gminy Rejowiec Fabryczny 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Plan wydatkowania środków przeznaczonych na działalność 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

Lp. Obszar działania Szczegółowe zadania Termin realizacji Kwota zł 
PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIE 

PRZEMOCY 
1 Funkcjonowanie Gminnej Komisji 

RPA 
Wynagrodzenie członków 
komisji, szkolenia, zakup sprzętu 
i materiałów biurowych, koszty 
korespondencji, koszty promocji 

W ciągu roku 15000,00 

2 Funkcjonowanie Punktu 
Konsultacyjnego 

Finansowanie zatrudnienia 
specjalisty psychoterapii 
uzależnień, zakup materiałów 

W ciągu roku 4000,00 

3 Rodziny z problemem alkoholowym Koszty związane z lecznictwem 
odwykowym (opłaty sądowe, 
koszty opinii biegłych sądowych) 

W ciągu roku 2500,00 

4 Działalność informacyjna                               
i edukacyjna 

Udział w ogólnopolskich 
kompaniach społeczno-
edukacyjnych, zakup materiałów 
informacyjnych, dofinansowanie 
lub finansowanie dokształcania 
osób działających w obszarze 
problemów alkoholowych  

W ciągu roku 1000,00 

5 Przemoc domowa Realizacja programów 
profilaktycznych i udział w 
kompaniach społecznych, 
szkolenia osób działających w 
obszarze zjawiska przemocy w 
rodzinie, działania informacyjne 

W ciągu roku 1000,00 

6 Nietrzeźwość publiczna Działanie informacyjne w 
zakresie przeciwdziałania 
nietrzeźwości kierowców 

W ciągu roku 500,00 

7 Profilaktyka szkolna Realizacja programów i imprez 
profilaktycznych, zakup 
materiałów edukacyjnych, 
finansowanie szkolnych 
przedsięwzięć profilaktycznych 

Rok szkolny 
2021/2022 3500,00 

8 Sprzedaż napojów alkoholowych Koszty przeprowadzania kontroli 
punktów sprzedaży alkoholu, 
zakup materiałów 
informacyjnych dla właścicieli 
sklepów i sprzedawców napojów 
alkoholowych  

W ciągu roku 500,00 

9 Profilaktyka w środowisku lokalnym Realizacja warsztatów i spotkań 
w świetlicach wiejskich oraz 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Pawłowie, dofinansowanie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych 
i kulturalnych , organizacja 
półkolonii profilaktycznych  

W ciągu roku 9500,00 

10 Wspomaganie działalności instytucji Dofinansowanie realizowanych W ciągu roku 3000,00 
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i organizacji służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych 

programów terapeutycznych, w 
tym na dotację w ramach 
realizacji zadania publicznego 
przeznaczono kwotę 2000,00 

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 
11 Przeciwdziałanie narkomanii Realizacja programów 

profilaktycznych w szkołach, 
świetlicach wiejskich oraz 
Gminnym Ośrodku Kultury, 
szkolenia, zakup materiałów 
edukacyjnych, udział w 
kompaniach profilaktycznych, 
zakup materiałów 

W ciągu roku 3500,00 

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM WYNIKAJĄCYM Z UŻYWANIA WYROBÓW TYTONIOWYCH 
12 Nikotynizm Realizacja działań informacyjno-

edukacyjnych     i 
profilaktycznych poprzez 
prowadzenie akcji informacyjnej 
na terenie gminy, realizacja 
programów profilaktycznych w 
szkołach, upowszechnianie 
informacji o zagrożeniach 
wynikających z używania 
wyrobów tytoniowych 

W ciągu roku 1000,00 

Kwota planowana do wydatkowania w 2021r. 45000,00 
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